
 

 

 

 

 

 

We kunnen niet over theater spreken zonder avondvullende voorstellingen een plek te geven: 
voorstellingen die lang genoeg duren, zodat ze letterlijk de avond vullen. Uiteraard gevolgd door een 
stevige babbel tussen het publiek onderling of rechtstreeks met de spelers en de makers. Meestal duurt 
het napraten in een gezellige setting langer dan de voorstelling zelf. 

WAAROM KIEZEN VOOR EEN AVONDVULLENDE 
VOORSTELLING? 

We zijn ons ervan bewust dat we deze zomer nog geen volle theaterzalen zullen zien. Maar waarom geen 
theater spelen onder een zeil, in open lucht, op een meer …?  
Door bewust te kiezen voor een avondvullende voorstelling, krijgen je lokale gezelschappen de kans om te 
werken op een manier die dicht bij hen staat. Je komt tegemoet aan de nood van zovele 
theaterliefhebbers om cultuur in zijn meest courante vorm weer te beleven. De voorstelling wordt een 
reden tot ontmoeting, iets wat we allemaal te lang hebben moeten missen. 

WAT VOORZIET OPENDOEK? 

- Het uitgebreide netwerk van OPENDOEK wordt ingezet voor de zoektocht naar de voorstellingen 
en/of vrijwilligers. 

- OPENDOEK kan bijzitten bij startvergaderingen en is te allen tijde bereikbaar voor vragen. Door de 
jaarlijkse organisatie van meerdere festivals hebben we kennis in huis die we graag met jullie delen. 

- Onze Theaterbib heeft meer dan 19.000 theaterteksten ter inspiratie die wij ter beschikking kunnen 
stellen. 

- Gratis theateradvies: een opgeleide theateradviseur komt kijken naar een repetitie en geeft nuttige 
tips en advies.* 

- We voorzien een communicatietoolkit voor lokale promotie. 
- Bij een duidelijke samenwerking tussen jouw stad of gemeente met een (lokaal) gezelschap, makers 

of spelers, wordt je initiatief opgenomen in onze onlinecommunicatie (website en sociale media) en 
theaterkalender voor de zomer (juli t/m september). 

 
* Indien je wenst gebruik te maken van dit aanbod, is het verplicht OPENDOEK te vermelden in je 
communicatie, volgens de door ons aangeleverde instructies. 

WAT VRAGEN WE VAN JOU ALS STAD OF GEMEENTE? 

- De organisatie van de activiteit houden jullie in eigen handen en die van de deelnemende 
gezelschappen. Uiteraard kan OPENDOEK altijd gecontacteerd worden bij vragen. Onze online 
inspiratiegids kan een goede leidraad zijn. 

- We rekenen erop dat jullie het concept genegen zijn en dat jullie dit ook promoten bij je burgers en 
lokale pers via de eigen communicatiekanalen. 

 

Wil je graag meewerken aan TOCH THEATER deze zomer (juli t/m september)? 

 Laat het ons per kerende weten via dit formulier. 

https://www.opendoek.be/toch-theater/inspiratiegids
https://www.opendoek.be/toch-theater/inspiratiegids
https://www.opendoek.be/toch-theater/toch-theater-formulier-voor-steden-gemeenten
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